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vaše odpady – naše záležitost

1. září čtvrtek 14 – 17 hodin UČEBNY

ZÁPIS DO HUDEBNÍCH 
KURZŮ 2016/17

v oborech – kytara, el. kytara, klavír, keyboard, zpěv, flétny.  
Nabízíme také kroužek pro předškoláky.

3. září sobota 13:00 ZAHRADA

FROZENFEST
Účinkují: Vltava, Mňága a Žďorp, Ting, Jarda Svoboda, Jarret, Kohout plaší 
smrt, Exil 51, The Scoffers, Kabája, Křížaly, PiPi Band, Jimo D.N.A.

6. září úterý 19.00 SÁL

1. abonentní koncert 58. sezony komorní hudby

HANA 
BROŽOVÁ 

Komorní projekt flétnistky Hany Brožové, ve kterém se setkávají 
smyčcové nástroje jako hudební partneři, sólové nástroje či doprovod 
dechového nástroje – flétny. Dramaturgie těchto koncertů vychází 
z nástrojového obsazení a zahrnuje skladby od období baroka 
po současnou tvorbu. Hana Brožová – flétna, Veronika Panochová – 
housle, Pavel Hořejší – viola, Simona Hečová – violoncello.

10. září sobota 9.00 ZAHRADA

Klub chovatelů psů Liberec

33. PODJEŠTĚDSKÁ 
VÝSTAVA PSŮ

krajská výstava všech plemen psů 

14. září středa 18.00 ZOO EXPO – ZOO LIBEREC 

Setkání s pracovníky Zoologické zahrady Liberec

ZOOOBJEKTIV
Pořad pro návštěvníky, příznivce a fandy nejstarší zoologické zahrady 
v Čechách. Pro všechny uvedené kategorie vstup zdarma.

23. září pátek 19.00 ZAHRADA

Ladislav Svoboda uvádí:

ŽALMAN A SPOL. 
turné 70 jar

V roce 2016 Pavel Lohonka oslaví 70. narozeniny a k tomuto jubileu jede 
velké celoroční turné s názvem 70 JAR. 

27. září úterý 19.30 EXPERIMENTÁLNÍ STUDIO

AKCENT
Již třináctým rokem může vokální soubor zazpívat s přicházejícím 
Babím Létem. A to i přes to, že jsou v něm i chlapci.

4. října úterý 19.30 EXPERIMENTÁLNÍ STUDIO

KIESLOWSKI
Toto výjimečné duo sází na intimitu a syrovost základního akustického 
zvuku kytary, piana a kontrastu dvou barevně výrazných a skvěle 
souznících hlasů.

4. října  úterý 19.00 SÁL

Ag. Žídek uvádí:

DROBEČKY Z PERNÍKU
Dojemná komedie inspirovaná skutečným příběhem. Barová zpěvačka 
Evy je člověk plný lásky a života a hlavně miluje srandu a své přátelé 
z branže, ke kterým se vrací z protialkoholní léčebny domů. K jejímu 
životu patří i o deset let mladší milenec a nedospělá dcera, která je 
dospělejší než její matka a svojí kurážnou povahou ji ukáže správnou 
cestu, jak žít. Hrají: Simona Stašová, Andrea Daňková, Čestmír 
Gebouský, Ernesto Čekan, Filip Cíl, Helena Karochová a Vojtěch Záveský. 

6. října čtvrtek 19.00 SÁL

2. abonentní koncert 58. sezony komorní hudby

TRIA LIGNA
Dechové trio Tria Ligna vzniklo před dvěma lety a jedná se o trio složené 
ze studentů Gymnázia a hudební školy hlavního města Prahy a Pražské 
konzervatoře. Za dobu své existence koncertovalo po mnoha místech 
České republiky a ohlasy publika byly velmi pozitivní. Všichni členové 
tělesa jsou laureáty mnoha mezinárodních soutěží konaných jak 
v České republice, tak po celé Evropě. Složení: Kateřina Trumpešová – 
hoboj, Adam Pešek – fagot a Aleš Tvrdík – klarinet. 

10. a 11. října 19.30 EXPERIMENTÁLNÍ STUDIO 

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL 
OUTDOOROVÝCH FILMŮ 

je soutěžní putovní přehlídka outdoorových filmů. Za čtrnáct let své 
existence se stal ve své podstatě a charakteru největším filmovým 
soutěžním putovním festivalem u nás.  

13. října čtvrtek 19.30 EXPERIMENTÁLNÍ STUDIO

JAN BURIAN 
+ JAROSLAV KOŘÁN

a jejich nespoutaný večírek.

15. října sobota 19.00 SÁL

TANČÍRNA
Přijďte si zatančit standardní a latinsko–americké tance doprovázené 
živou kapelou, proložené hity 70.–80. let, pod dozorem tanečního 
mistra Vlastimila Čermáka.

19. října středa 19.00 SÁL

Mamut Agency uvádí:

MONIKA ABSOLONOVÁ 
se skupinou Jiřího Dvořáka Boom!Band. Čeká Vás večer plný hitů 
a dobré zábavy. 

20. října čtvrtek 19.00 SÁL

DIVADLO 
SKLEP: 
BESÍDKA 2016

45. výročí Divadla Sklep a jejich pásmo nejnovějších scének, skečů, písní 
a tanců. 

22. října  sobota 19.00 SÁL

JARRET 
& BUTY

odhalení nového CD skupiny Jarret Soulásky a samolásky, s hosty 
z nedaleké Ostravy. Velký zvuk a světla, sezení i staní. 

27. října čtvrtek 19.00 SÁL

MINIPÁRTY S KARLEM 

ŠÍPEM 
a J. A. Náhlovským

PEKA
ŘST

V
Í A

 CUKRÁRNA JAHŮDKA

CO SE DĚJE V ZOO
14. září středa 18.00 – ZOOOBJEKTIV
Pořad pro návštěvníky, příznivce a fandy nejstarší zoologické zahrady 
v Čechách. Pro všechny uvedené kategorie vstup zdarma.

1. 10. – MEZINÁRODNÍ DEN ZVÍŘAT + DEN PARTNERŮ

8., 20. 9. a 6. 10. od 15 do 18 hodin – KOLA PRO AFRIKU

  

  

výstavy: Experimentální studio, galerie na balkóně a vyhlídková věž: 

ATELIÉR HELAZ A JOSEF ZÍKA
 „Velké přátelství“

 fotografie, grafika a obrazy
Výstava je věnována k významnému jubileu výtvarníka Josefa Zíky.

DĚTSKÝ KOUTEK 
OTEVŘEN

 
za příznivého počasí každý den

září – říjen od 9.00 do 18.00 hod

TANEČNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ
Začátečníci vždy v neděli od 19.30 do 21.30 h od 2. 10. 2016

Pokračovací vždy v pondělí od 19.30 do 21.30 h od 3. 10. 2016

Kurzovné za 10 lekcí: 2 990 Kč pro pár.


